
TRỰC TIẾPHội nghị thượng đỉnh Trump-Kim 
VOA, 12/06/2018 

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un trong một khoảnh 

khắc lịch sử tại Khách sạn Capella trên Đảo Sentosa ở Singapore, ngày 12 tháng 6, 2018. 

Cập nhật 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói trong cuộc họp nội các sáng nay: "Tôi 

nghĩ mọi sự chú ý của người dân Hàn Quốc đều hướng về Singapore. Đêm qua 

tôi cũng không ngủ được. Tôi thật lòng hi vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ thành 

công và đem tới cho chúng ta sự giải trừ hạt nhân hoàn toàn, hòa bình, và một 

kỉ nguyên mới cho miền Nam, miền Bắc và Mỹ," phóng viên Jonathan Cheng 

của báo The Wall Street Journal tường trình. 
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https://www.voatiengviet.com/a/tuong-thuat-truc-tiep-hoi-nghi-thuong-dinh-trump-kim/4434727/lbl0lbi2147483647.html
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Jonathan Cheng 

✔@JChengWSJ 

Would you look at that smile 

7:47 PM - Jun 11, 2018 

Ông Kim được nghe thấy nói với ông Trump lúc hai người tiến bước cùng 

nhau ngang qua những hàng cột rằng cả thế giới đang theo dõi sự kiện này, và 

nhiều người xem cuộc họp không tưởng này giống như phim khoa học viễn 

tưởng. 
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Anna Fifield 

✔@annafifield 

As Trump and Kim were walking to their meeting, the North Korean translator told Trump: "Many 

people will think this as a science fiction movie." (according to White House television pool, via 

Bloomberg) https://buff.ly/2HEZ6TB  

8:00 PM - Jun 11, 2018 

Một năm trước, ông Trump và ông Kim dành cho nhau những lời lẽ hằn học 

(ông Trump gọi ông Kim là "Ông Hỏa tiễn" và ông Kim gọi ông Trump là "lão 

già lú lẫn"). Căng thẳng Mỹ-Triều tăng vọt giữa lo ngại chiến tranh bùng nổ. 
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Barry Malone 

✔@malonebarry 

Great shot from AFP's @saulloeb. 

6:26 PM - Jun 11, 2018 
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Colin Campbell 

✔@colincampbell 

(AP Photo/Evan Vucci) 

6:29 PM - Jun 11, 2018 

AI LÀ AI: Phái đoàn Triều Tiên gồm có Ri Su Yong, quan chức ngoại giao 

hàng đầu/cựu đại sứ Triều Tiên tại Thụy Sĩ khi Kim Jong Un còn đi học ở đây. 

Kim Yong Chol, cựu trưởng phụ trách tình báo và giờ là phó chủ tịch Đảng 

Lao động. Ri Yong Ho, bộ trưởng ngoại giao. 

Phái đoàn Mỹ gồm có Chánh Văn phòng Nhà Trắng, John Kelly; Ngoại trưởng 

Mike Pompeo; Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. 
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Anna Fifield 

✔@annafifield 

In the North Korean delegation with Kim Jong Un:  

Ri Su Yong, top foreign affairs official/former ambassador to Switzerland while Kim Jong Un 

was at school. 

Kim Yong Chol, former spy chief who's now a vice chairman of the Workers' Party of Korea 

Ri Yong Ho, foreign minister 

7:00 PM - Jun 11, 2018 
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